
A szerződő nyilatkozata

Alulírott

A befizetés díjmegosztási aránya a következő legyen (amennyiben eltér a korábban rögzített megosztási arányoktól):

A szerződő aláírása

Kelt:                                                                       ,                                  év                   hó                  nap

Rendszeres díj biztosítási évfordulót követő előre fizetéséről

születési idő: Év Hó Nap

ezen nyilatkozat aláírásával kérem, hogy a biztosító a szerződésemre, szerződésszám: befizetett

Ft, azaz Ft és / vagy

€, azaz €
összeget előre befizetett rendszeres díjként kezelje.
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A rendszeres díj előre történő fizetése kizárólag a biztosítási szerződésben rögzített díjfizetési gyakoriságnak megfelelően történhet.
Amennyiben e nyilatkozaton más díjmegosztási arány nem került meghatározásra, akkor az előre fizetett rendszeres díj a korábban rögzített díjmegosztási 
aránynak megfelelően kerül befektetésre. Az előre fizetett és befektetésre került díjra vonatkozó megosztási arány a későbbiekben kizárólag biztosítási 
eszközalapok közötti áthelyezéssel módosítható.
A nyilatkozat kitöltésével és visszaküldésével egyidejűleg elveszítem a biztosítási szerződésre vonatkozó indexálási (értékkövetési) jogot.
Azon szerződések esetében, amelyeknél az indexálási (értékkövetési) jog még hatályban van, amennyiben a rendszeres díj előre fizetéséről szóló nyilatkozat a 
befizetett biztosítási díjjal egy napon vagy azt megelőzően beérkezik a biztosítótársasághoz, úgy az előre fizetett biztosítási díj az aktuális díjkezelési tájékoztató 
alapján legkésőbb a beérkezést követő munkanapon jóváírásra kerül. Amennyiben a nyilatkozat nem érkezik be a díj beérkezésének időpontjáig, az előrefizetés 
nem teljesíthető. A díj 30 napig, illetve a nyilatkozat beérkezéséig kamatmentes letétként kezelendő. A befektetett egységekhez az érvényes visszavásárlásra 
vonatkozó szerződési szabályok figyelembevételével a szerződés részleges vagy teljes visszavásárlásával juthatok hozzá a továbbiakban.
A szerződésre vonatkozó biztosítási összeg és rendszeres biztosítási díj a továbbiakban kizárólag a biztosítóval történő egyedi megállapodás alapján módosítható.
A személyes tanácsadóm e nyilatkozat megtétele előtt tájékozatott arról, hogy a biztosító a befizetett díjat az aktuális szerződési feltételek díjkezelési tájékoztatója 
alapján kezeli.

A rendszeres díj előre történő fizetésével egyidejűleg kijelentem és tudomásul veszem a következőket:
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